Περίληψη
Το θέμα που πραγματεύεται αυτή η διπλωματική εργασία είναι οι μηχανισμοί
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επιβίωσης και αντίστασης στην κατοχική Ελλάδα την περίοδο 1941-1944 και
ιδιαίτερα στην περιοχή της Πελοποννήσου.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να φωτίσει κάποιες πτυχές της κοινωνικής
πλευράς της αντίστασης. Βασική πηγή άντλησης πληροφοριών για την διπλωματική
αυτή εργασία εκτός από την βιβλιογραφία της περιόδου, αποτέλεσε το «Αρχείο
Πέρσον».

Στη διπλωματική αυτή εργασία πιο συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να
εξετάσουμε τις αιτίες που προκάλεσαν την πείνα, καθώς και τους μηχανισμούς και τις
κοινωνικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος
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τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο.

Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος βασίζεται στη μελέτη της
δευτερογενούς βιβλιογραφίας. Καταρχάς, παραθέτουμε λίγα στοιχεία για την
οικονομία της Ελλάδας πριν τον πόλεμο και κατά την διάρκεια της Κατοχής. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται οι κύριοι λόγοι που προκάλεσαν την πείνα στα μεγάλα
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αστικά κέντρα. Ακόμα αναλύονται οι μηχανισμοί της μαύρης αγοράς και το δελτίο
διανομής τροφίμων καθώς και οι πρώτες αντιστασιακές πρακτικές που υιοθέτησαν οι
άνθρωποι για την βελτίωση της επισιτιστικής τους κατάστασης στις πόλεις.
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Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά την Κατοχή στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα
στην περιοχή της Πελοποννήσου με βάση τις πληροφορίες που αντλούμε από το
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«Αρχείο Πέρσον» αλλά και από τη δευτερογενή βιβλιογραφία. Στην αρχή
παρουσιάζεται η κοινωνική και οικονομική κατάσταση που διαμορφώθηκε τα πρώτα

E-l

χρόνια της Κατοχής στην ύπαιθρο. Ακόμα περιγράφονται οι συλλογικές προσπάθειες
της κοινωνίας της υπαίθρου να προστατεύσει την παραγωγή της, καθώς και οι
κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια της Κατοχής.
Τέλος το τρίτο μέρος αναφέρεται στη δράση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού

(ΔΕΣ) Πελοποννήσου και της Εθνικής Αλληλεγγύης. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται
οι πρώτες ενέργειες του ΔΕΣ για τη καταπολέμηση του λιμού, τα προβλήματα που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δράσης του καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης
αυτών των δυσκολιών. Επίσης παραθέτουμε στοιχεία για το έργο της Εθνικής
Αλληλεγγύης και τη συνεργασία της με το ΔΕΣ Πελοποννήσου.
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